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' E D I T O R I A L I 

L A S O C I E T A T C A T A L A N A D E 

S. G A R C Í A Í S Á N C H E Z . ' 

L'editorial del primer número de la revista Psy-
chosomaticMedicine deia, Pany 1939:"... l'objecte 
de la Medicina Psicosomática és estudiar en la seva 
interacció els aspectes psicológics i fisiológics de 
totes les funcions corporals normáis i anormals, per 
aixi integrar la terapia somática i la psicoterapia 

L'any 1976, Lipowski definí la Medicina Psico
somática en tres nivells: 1) l'estudi de les interrela-
cions entre variables psicológiques, biológiques i 
socials vinculades a la salut i la malaltia de l'ésser 
huma; 2) una orientació de la práctica de la medicina 
que advoca per la inclusió deis factors psico-socials 
en l'estudi, la prevenció, el diagnóstic i el tractament 
de totes les situacions de malaltia; i 3) un conjunt 
d'actuacions clíniques situades a la interfase entre 
les diferents especialitats mediques i la Psiquia-
tr ia l 

El concepte que els Sistemes' biológic, psicológic 
i social están mútuament relacionats va portar 
George C Engel, l'any 1977, a anomenar amb el 
terme "bio-psico-social" un nou model o marc con
ceptual en medicina que constitueix avui el catalitza-
dor de nombrosos grups de treballs en els paisos 
desenvolupats. Enelseuarticle,jaclássic, TheNeed 
foraNew Medical Model: a Challenge for Biome-
dicine'^. Engel afirma que "la crisi de la medicina 
sorgeix a partir que, ates que la malaltia es defineix 
en termes o parámetres somátics, els metges no 
necessiten interessar-se pels temes psico-socials, els 
quals caurien mes enllá de les seves responsabilitat i 
autoritat". El mateix autor opina, en una taula 
rodona de l'any 1982, que "el psico-social es afí a 
tota la medicina i a tots els metges, i no pertany al 
domini exclusiu de la Psiquiatria"^ 

L'any 1984, en una síntesi d'aportacions previ-
nents de la Teoria General de Sistemes, la Ciberné
tica i la Teoria Cognitiva, Lipowski concep l'home 
com a "organisme bio-psico-social que rep, emma-
gatzema, processa, crea i transmet informació, tot 
assignant-li un significat, cosa que albora produeix 
unes respostes emocionáis. Aqüestes respostes 
emocionáis, en virtutdels seus concomitants fisioló
gics, poden afectar tots els sistemes orgánics, tant a 
nivell de salut com de malaltia"*. 

• Membres de la Comisso Gestora de la Socielal Catalana de Medicina Psico
somática. 

PSICO-SOMÁTICA 

. B E R N A R D O Í A R R O Y O * 

Pero aqüestes consideracions son históriques i 
teóriques. A la práctica, ens referim a dos conceptes 
básics; d'una banda, el Model de Medicina Bio-
psico-social a assolir com a marc de referencia mes 
complet i evolucionat que l'estrictament biotécnic, i 
d'altra banda la Medicina Psico-somática com a 
área de coneixement i experiencia específics a nivell 
d'investigado, docencia i assisténcia. Dins la Medi
cina Psico-somática hi ha dues árees ben diferencia-
des constituides per: a) els processos de somatit-
zació "funcional" i b) els fenómens própiament 
psico-somátics o aspectes psicofisiopatológics de 
les malalties orgániques a nivell del seu desencade-
nament, curs i/o tractament. 

Actualment, la Medicina Psico-somática es plan-
teja el desafiament de si és capa? d'apuntar respostes 
a qüestions com: Quines relacions poden haver-hi 
entre sobrecárregues adaptatives, depressió i reacti-
vitat immunológica?; Quin és l'abordament psicote-
rápic mes adient davant el dolor crónic en relació 
amb el qual la investigació somática no ha trobat 
etiología?; Existeix realment relació entre el pro-
lapse de la válvula mitral i les crisis de pánic tracta-
des amb antidepressius?; Quines son exactament les 
vies fisiopatológiques que relacionen l'actívació deis 
centres límbicsde l'emoció i l 'apariciód'un espasme 
coronari o d'un increment de la tensió arterial?; 
Quina és la millor actitud terapéutica davant el com-
ponent psicofisiológic de determinats malalts somá
tics i quin paper poden jugar les técniques de 
bioretroacció?; Quin tipus d'influéncies pot teñir 
l'agressió de l'atur en la salut de la població?; Quina 
eficacia práctica té el fet d'ensenyar técniques de 
relaxado a pacients amb arritmies ventriculars 
greus sense cardiopatia de base?; Fins a quin punt 
s'interrelacionen els factors immunológics, psicoló
gics i vasculars en l'etiopatogénia de 1'alopecia 
areata?; En quina mesura la menor incidencia d'in-
fart de miocardi en les dones pot ésser atribuida a 
factors sócio-culturals que induirien una diferent 
reactivitat psico-somática?; etc. 

Obviament, aqüestes linies d'investigació posen 
sobre la taula la necessitat d'una metodología 
científico-natural per a l'estudi deis factors psico-
socials del procés d'emmalaltir. 

L'abordament d'aquests tipus de qüestions psico-
somátiques requereix un treball veritablement inter-
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disciplinari en el qual es troben implicades prácti-
cament totes les disciplines i especialitats mediques. 
És aixi com, essent 1'Academia de Ciéncies Medi
ques de Catalunya i de Balears un marc idoni en el 
nostre país per a la posada en marxa i la realització 
d'aquesta tasca, un grup de socis ha promogut la 
constitució provisional de la Societat Catalana de 
Medicina Psico-somática dins 1'Academia. En el 
seu punt de partida son dos els objectius generáis 
d'aquesta nova Societat desenvolupar activitats 
académiques sobre els temes psico-somátics propis i 
contribuir amb les altres Societats mes afms a la pro-
moció dins el nostre medí d'un nou model de medi
cina mes satisfactóri tant per al metge com per al 
malalt el Model de Medicina Bio-psico-social. 
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